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lens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarome-
tern görs i alla EU-länder. 
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Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpoliti-
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Sammanfattning 

Barometerindikatorn steg från 108,8 i mars till 112,8 i april, en 

nivå som pekar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än 

normalt. Uppgången beror till största delen på tillverkningsindu-

strin vars konfidensindikator steg hela 11,3 enheter, till det 

högsta värdet som uppmätts sedan 1996. Industriföretagen är 

framför allt ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek i nulä-

get. 

Även hushållens konfidensindikator steg något i april. En ljusare 

syn på såväl den egna som den svenska ekonomin i nuläget för-

klarar uppgången. 

Företagen rapporterar om en ökning av antalet ansällda de 

senaste månaderna. Trots nyanställningar har dock bristen på 

arbetskraft också ökat. En jämförelsevis hög andel företag upp-

ger att de höjt priserna och synen på lönsamheten i nuläget är 

fortsatt positiv. 

Tillverkningsindustrin rapporterar om såväl ökad produkt-

ionskapacitet som ökad produktionsvolym. Det samlade omdö-

met om nuvarande produktionskapacitet är samtidigt det svag-

aste på över 16 år. Företagen planerar dock att öka kapaciteteten 

framöver och produktionsplanerna har stigit till en betydligt 

högre nivå än normalt. 

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet 

visar fortsatt på ett mycket starkt läge, även om den föll 3,1 en-

heter på grund av en viss nedjustering av företagens anställ-

ningsplaner.  

Detaljhandelns konfidensindikator föll 3,8 enheter, till en 

nivå strax under det historiska genomsnittet. Nedgången förkla-

ras av sänkta förväntningar på försäljningsutvecklingen framöver 

samt av ett visst ökat missnöje med varulagren i nuläget. 

Tjänstesektorns konfidensindikator föll 2,3 enheter i april 

men överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Den främsta 

orsaken till nedgången är något sänkta förväntningar på efterfrå-

geutvecklingen på tre månaders sikt. 

Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern 

Index medelvärde=100 
  feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Förän-

dring  

Läget 

Barometerindikatorn 110,7 108,8 112,8 4,0 ++ 

Konfidensindikatorer          

Tillverkningsindustri 116,0 111,9 123,2 11,3 ++ 

Bygg- och 

anläggningsverksamhet 

111,2 114,5 111,4 -3,1 ++ 

Detaljhandel 103,1 102,8 99,0 -3,8 - 

Privata tjänstenäringar 105,5 105,7 103,4 -2,3 + 

Hushåll 104,1 102,6 103,4 0,8 + 

 

 

Begrepp och metod 

Barometerindikatorn 
har som syfte att mäta det aktuella  

stämningsläget i den svenska ekonomin 

genom att använda informationen från både 

företags- och hushållsbarometern. 

Barometerindikatorn samvarierar med 
förändringen av BNP. Den har standardise-

rats till medelvärde 100 och standardavvi-

kelse 10. Standardiseringen av Barometer-

indikatorn innebär att den inte kan beräk-

nas som ett vägt medelvärde av de ingå-

ende sektorernas konfidens indikatorer. 

Konfidensindikatorer 

används för att sammanfatta situationen 
och förväntningarna i en viss bransch eller 

sektor. De är standardiserade till medel-

värde 100 och standardavvikelse 10.  

Nettotal 

är skillnaden mellan andelen respondenter 

som svarat till exempel ökat respektive 

minskat eller bättre respektive sämre på en 

fråga. 

Säsongsrensning 

av en tidsserie innebär att avlägsna  
variationer som beror på säsong. Indikato-

rerna revideras något varje månad när de 

ingående nettotalen säsongsrensas. 

Trend 

Ibland redovisas en trend, där tillfälliga 

effekter (brus) har avlägsnats. 

Läget 

++ mycket starkare än normalt 

+ starkare än normalt 

= ungefär som normalt 

- svagare än normalt 

-- mycket svagare än normalt 

Läs mer om begrepp och metoder i metod-

boken för Konjunkturbarometern: 
www.konj.se/metodbok-barometer  

http://www.konj.se/metodbok-barometer
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Barometerindikatorn 

Index, medelvärde=100  

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 
Index, medelvärde=100  

 

Tillverkningsindustri 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100 

 

Privata tjänstenäringar 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 
Index, medelvärde=100  

 

Hushåll 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100  

 

Detaljhandel 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 
Index, medelvärde=100  
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Företag 

Totala näringslivet 

ÖKAD ARBETSKRAFTSBRIST TROTS NYANSTÄLLNINGAR 

Konfidensindikatorn för näringslivet steg marginellt i april, från 

108,4 i mars till 108,6. Den visar på ett fortsatt starkt läge i nä-

ringslivet. 

 

Utfall och nuläge: Det samlade omdömet om rådande efterfråge-

läge är, liksom de senaste sex månaderna, betydligt starkare än 

normalt. Företagen rapporterar sammantaget om sysselsättnings-

tillväxt de senaste tre månaderna, men nyanställningar till trots 

har andelen företag som redovisar arbetskraftsbrist ökat. Senast 

ett motsvarande högt bristtal för hela näringslivet uppmättes var 

i januari 2008. Ökningen kommer främst från tillverkningsindu-

stri och partihandel.  

En oförändrat hög andel företag anger att de höjt priserna de 

senaste månaderna och det samlade omdömet om lönsamheten 

är fortsatt positivt.  

 

Förväntningar och planer: Anställningsplanerna för de närmaste 

tre månaderna är mer optimistiska än normalt inom samtliga 

sektorer i näringslivet.  

Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt 

uppgår till 1,2 procent i april, en marginell uppgång från januari 

då motsvarande siffra var 1,1 procent.   

Tabell 2 Totala näringslivet, månadsvisa frågor 

Indikator och säsongsrensade nettotal  

  Medel jan 

2017 

feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Konfidensindikator 100 108,5 108,5 108,4 108,6 

Efterfrågeläge, nulägesomdöme -18 -1 0 0 2 

Antal anställda, utfall -4 15 15 13 11 

Antal anställda, förväntningar -3 17 16 16 15 

Tabell 3 Totala näringslivet, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jul 

2016 

okt 

2016 

jan 

2017 

apr 

2017 

Brist på arbetskraft 

(nulägesomdöme) 

23 33 35 36 38 

Lönsamhet (nulägesomdöme) -4 1 2 5 4 

Priser, utfall 3 6 5 14 13 

 

 

Totala näringslivet 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100  

 

Totala näringslivet 

Brist på arbetskraft (andel ja-svar), säsongs-
rensade värden  

 

Totala näringslivet 

Lönsamet och priser, säsongsrensade värden  
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Tillverkningsindustri 

HISTORISKT POSITIV SYN PÅ ORDERSTOCKARNA   

Utfall och nuläge: Industriföretagen rapporterar om god pro-

duktionstillväxt de senaste tre månaderna. Produktionska-

paciteten har byggts ut i större omfattning än normalt, men upp-

ges ändå inte vara tillräcklig vilket är mycket ovanligt. Kapaci-

tetsutnyttjandet ökade sammantaget, från 83 procent i januari till 

84 procent i april. 

Orderingången har ökat i förhållandevis stor omfattning de 

senaste månaderna och företagens samlade bedömning av order-

stockarnas storlek har förbättrats rejält sedan förra månaden och 

är det mest positiva som uppmätts sedan månadsundersökning-

en påbörjades 1996. Mest nöjda med orderstockarna i nuläget är 

läkemedelsindustri, järn- och stålverk, motorfordonsindustri och 

annan transportmedelsindustri samt övrig trävaruindustri. 

Företagens syn på lönsamheten har förbättrats sedan mät-

ningen i januari och lönsamheten uppges nu vara god. Bland de 

mest nöjda branscherna återfinns industri för elapparater, massa-

industri och motorfordonsindustri, övrig trävaruindustri och 

maskinindustri. 

En oförändrat hög andel företag uppger att de ökat antalet 

anställda de senaste tre månaderna. Samtidigt har andelen före-

tag som redovisar arbetskraftsbrist också ökat. Nära fyra av tio 

företag säger sig ha brist på tekniska tjänstemän vilket är fler än 

någon gång under de senaste 16 åren. Samtidigt är det betydligt 

färre företag än normalt som anger att otillräcklig efterfrågan är 

det främsta hindret för en ökad produktion.   

 

Förväntningar och planer: En jämförelsevis hög andel företag 

planerar att utöka produktionskapaciteten de närmaste måna-

derna. Utbyggnaden planeras ske på bred front.  

Företagen väntar sig ökad orderingång i ungefär likartad om-

fattning från hemma- och exportmarknaden de närmaste tre 

månaderna. Produktionsplanerna har, efter den kraftiga ned-

gången i mars, åter stigit till en betydligt högre nivå än normalt. 

De allra mest optimistiska förväntningarna redovisar läkemedels-

industri, motorfordonsindustri, massaindustri, järn- och stålverk 

samt metallvaruindustri. 

Anställningsplanerna är fortsatt optimistiska och pekar på en 

ökad sysselsättning även de kommande tre månaderna. Mest 

optimistiska är företagen i annan transportmedelsindustri, mo-

torfordonsindustri, maskinindustri och metallvaruindustri.  

Företagen aviserar sammantaget om prishöjningar de närmaste 

månaderna, både på hemma- och exportmarknaden. Exempel på 

branscher där en jämförelsevis hög andel företag planerar att 

höja priserna är massaindustri, järn- och stålverk samt sågverk. 

Tillverkningsindustri 

Total orderstock och färdigvarulager, 

säsongsrensade nettotal 

 

Tillverkningsindustri 

Orderingång, säsongsrensade nettotal 

 

 

Tillverkningsindustri 

Produktionskapacitet, säsongsrensade nettotal 
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Tabell 4 Tillverkningsindustri, månadsvisa frågor  

Säsongsrensade nettotal 

  Medel jan 

2017 

feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Utfall och nuläge 

Produktionsvolym 15 31 31 29 28 

Orderingång hemmamarknad 6 18 19 15 20 

Orderingång exportmarknad 12 29 30 19 26 

Orderstock (nulägesomdöme) -18 4 6 -1 17 

Exportorderstock 

(nulägesomdöme) 

-12 2 6 2 18 

Färdigvarulager 

(nulägesomdöme) 

14 -1 2 1 -4 

Antal anställda -10 9 16 11 12 

Förväntningar och planer  

Produktionsvolym 21 36 32 24 36 

Försäljningspriser 

hemmamarknad 

8 24 18 8 14 

Försäljningspriser exportmarknad 1 7 8 7 18 

Antal anställda -13 6 3 7 8 

Tabell 5 Tillverkningsindustri, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jul 

2016 

okt 

2016 

jan 

2017 

apr 

2017 

Utfall och nuläge 

Produktionskapacitet 9 15 11 16 17 

Produktionskapacitet 

(nulägesomdöme) 

13 16 11 -2 -3 

Kapacitetsutnyttjande i procent 83 84 83 83 84 

Brist på arbetskraft 27 35 39 42 47 

      Yrkesarbetare 27 16 18 23 29 

      Tekniska tjänstemän 17 26 31 34 36 

Lönsamhet (nulägesomdöme) -5 -2 -7 -2 8 

Förväntningar och planer      

Orderingång hemmamarknad 8 15 18 23 17 

Orderingång exportmarknad 15 14 21 25 14 

Produktionskapacitet 10 20 21 25 31 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

SÄNKTA FÖRVÄNTNINGAR PÅ BYGGANDET  

Utfall och nuläge: Företagen rapporterar om ökat byggande de 

senaste månaderna och nettotalet visar fortsatt på en betydligt 

starkare utveckling än normalt. Även orderstockarna uppges ha 

fortsatt växa och det samlade omdömet om orderstockarnas 

storlek i nuläget är oförändrat mycket starkt.  

Tillverkningsindustri 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Tillverkningsindustri 

Lönsamhet nulägesomdöme, säsongsrensade 

nettotal (kvartalsfråga) 

 

Tillverkningsindustri 

Brist på, säsongsrensade nettotal 
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Antal anställda har ökat de senaste månaderna, framför allt 

bland anläggningsbyggarna. Andelen företag som redovisar ar-

betskraftsbrist har därmed minskat inom anläggningsverksam-

het, medan den är fortsatt mycket hög bland husbyggarna.  

En ökad andel byggföretag rapporterar om höjda anbudspri-

ser de senaste månaderna.  

 

Förväntningar och planer: Byggföretagens förväntningar på byg-

gandet de närmaste månaderna har sänkts märkbart sedan i 

mars. Även anställningsplanerna har dämpats, men är i historisk 

jämförelse fortsatt mer optimistiska än normalt. Förväntningarna 

på orderingången ligger däremot kvar på en mycket hög nivå.  

En ökad andel byggföretag aviserar om prishöjningar de 

närmaste tre månaderna. Andelen är nu klart högre än normalt.  

Förväntningarna på byggmarknaden på ett års sikt har mat-

tats av bland husbyggarna och pekar nu på en viss dämpning. 

Företagen inom anläggningsverksamhet räknar däremot med 

fortsatt förbättring på ett års längre sikt.  

Tabell 6 Bygg- och anläggningsverksamhet, månadsvisa 

frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jan 

2017 

feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Utfall och nuläge 

Byggandet, utfall 7 39 39 36 44 

Anbudspriser, utfall -6 13 11 9 19 

Orderstock, utfall 3 31 41 42 29 

Orderstock, nulägesomdöme -28 10 9 13 13 

Antal anställda, utfall -4 15 18 17 8 

Förväntningar och planer  

Byggandet, förväntningar 12 44 23 21 8 

Anbudspriser, förväntningar 0 19 15 8 20 

Orderstock, förväntningar 10 54 56 59 58 

Antal anställda, förväntningar 2 25 33 49 30 

 

Tabell 7 Bygg- och anläggningsverksamhet, kvartalsvisa 

frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jul 

2016 

okt 

2016 

jan 

2017 

apr 

2017 

Utsikterna på byggmarknaden på 

ett års sikt 

-7 38 37 19 0 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Byggandet, säsongsrensade nettotal 

 
 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Orderstock, säsongsrensade nettotal 
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Handel 

FORTSATT BRIST PÅ PERSONAL 

Utfall och nuläge: Handelssektorn rapporterar sammantaget om 

en normal försäljningstillväxt de tre senaste månaderna. Omdö-

mena skiljer sig dock åt mellan branscherna. Partihandel och 

handel med motorfordon redovisar en starkare försäljningstill-

växt än normalt, medan livsmedelshandeln och specialiserad 

butikshandel rapporterar om en förhållandevis svag utveckling. 

Företagens samlade omdöme om nuvarande försäljningssitu-

ationen är något mer positivt än normalt, främst inom handel 

med motorfordon som fortsätter att ge en mycket positiv bild. 

Företagen inom livsmedelshandel och specialiserad butikshandel 

rapporterar däremot om en svagare nivå än normalt. 

Den samlade bedömningen av varulagrens storlek är i nivå 

med det historiska genomsnittet, utom företagen inom partihan-

del som är betydligt mer missnöjda.  

Samtliga delbranscher utom specialiserad butikshandel rap-

porterar om en ökning av antalet anställda de tre senaste måna-

derna. Det är främst inom handel med motorfordon och 

livsmedelshandel som utvecklingen varit som störst. Trots nyan-

ställningarna är bristen på personal inom handeln fortsatt myck-

et stor, de högsta nivåerna på 10 år. 

Försäljningspriserna rapporteras ha höjts inom handeln, föru-

tom inom specialiserad butikshandel där de varit oförändrade de 

tre senaste månaderna. Omdömena om lönsamheten har försva-

gats men överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. 

 

Förväntningar och planer: Handelns förväntningar på de närm-

aste månadernas försäljning fortsätter att vara förhållandevis 

optimistiska, vilket även gäller förväntningarna på försäljningssi-

tuationen på sex månader sikt. Men bilden delas inte fullt ut av 

företagen inom handel med motorfordon som visserligen också 

räknar med försäljningsökningar, men i en mer försiktig takt. 

När det gäller handelssektorns inköp av varor väntas dessa öka i 

något större omfattning än normalt. 

Anställningsplanerna inom handeln är sammantaget mer op-

timistiska än normalt. Inom handel med motorfordon, detalj-

handel och livsmedelshandel är förväntningarna betydligt högre 

än normalt. 

Försäljningspriserna inom handeln väntas sammantaget stiga 

något mer än normalt, förutom inom specialiserad butikshandel 

som på tre månaders sikt tror på en lägre ökning. 

Handel 

Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 

 

Handel 

Lönsamhet och försäljningspriser 

(säsongsrensade nettotal) 

 

Handel 

Försäljningssituation, säsongsrensade nettotal 
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Tabell 8 Handel, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel jan 

2017 

feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Utfall och nuläge 

Försäljningsvolym, utfall 27 24 23 25 28 

Försäljningssituation, 

nulägesomdöme 

0 8 7 8 7 

Varulager, nulägesomdöme 25 24 22 21 25 

Antal anställda, utfall 2 16 12 13 13 

Förväntningar och planer      

Försäljningsvolym, 

förväntningar 

39 47 50 56 47 

Försäljningspriser, förväntningar 16 19 15 17 18 

Inköp av varor, förväntningar 22 31 26 28 25 

Antal anställda, förväntningar 9 15 15 15 17 

Försäljningssituation om 6 mån 38 53 54 54 49 

 

Tabell 9 Handel, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jul 

2016 

okt 

2016 

jan 

2017 

apr 

2017 

Brist på personal 

(nulägesomdöme) 

12 17 19 20 22 

Lönsamhet (nulägesomdöme) -6 6 2 3 -3 

 

Privata tjänstenäringar 

LÖNSAMHETEN BEDÖMS VARA GOD 

Utfall och nuläge: Tjänstesektorn rapporterar om god efterfråge-

tillväxt de senaste månaderna och det samlade omdömet om 

uppdragsvolymen är fortsatt mycket starkt.   

Antal anställda uppges sammantaget ha ökat de senaste må-

naderna. Samtidigt är andelen företag med brist på personal i 

stort sett oförändrad på en betydligt högre nivå än normalt. 

Högst bristtal redovisar arkitekter, personaluthyrningsföretag, 

olika konsultföretag, uthyrningsfirmor samt landtransportföre-

tag. Arbetskraftsbrist är också den faktor som anges vara det 

främsta hindret för tjänsteföretagens verksamhet just nu. 

En jämförelsevis hög andel av företagen säger sig ha höjt för-

säljningspriserna de senaste tre månaderna och lönsamheten 

bedöms fortsatt vara god, men med stark variation mellan del-

branscherna. 

 

Förväntningar och planer: Tjänsteföretagens förväntningar på 

efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna har dämpats 

Privata tjänstenäringar 

Volymen på inneliggande uppdrag 

(nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal 

 

Handel 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal  

 

Handel 

Brist på personal, andel ja-svar (säsongsrensade 
värden  
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något från förra månaden. I en historisk jämförelse ligger för-

väntningarna dock fortsatt något högre än normalt.  

Även anställningsplaner har justerats ner en aning, men fort-

sätter visa på en jämförelsevis stark sysselsättningstillväxt. Mest 

optimistiska anställningsplaner redovisar arkitekter, olika kon-

sultföretag, uthyrningsfirmor, hotell, fastighetsmäklare och för-

valtare samt landtransportföretag. 

Andelen tjänsteföretag som aviserar prishöjningar framöver 

är i nivå med det historiska genomsnittet. 

Tabell 10 Privata tjänstenäringar, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jan 

2017 

feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Utfall och nuläge 

Utvecklingen av företagets 

verksamhet, utfall 

22 23 26 26 24 

Efterfrågan på företagets 

tjänster, utfall 

18 31 27 27 27 

Volymen på inneliggande 

uppdrag, nulägesomdöme 

-27 -6 -6 -6 -7 

Försäljningspriser, utfall 4 12 10 12 10 

Antal anställda, utfall 0 16 16 13 11 

Förväntningar och planer  

Efterfrågan på företagets 

tjänster, förväntningar 

24 32 33 34 27 

Försäljningspriser, förväntningar 10 15 17 15 10 

Antal anställda, förväntningar 5 23 19 18 14 

 

Tabell 11 Privata tjänstenäringar, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel jul 

2016 

okt 

2016 

jan 

2017 

apr 

2017 

Brist på personal 

(nulägesomdöme) 

21 35 38 40 39 

Lönsamhet (nulägesomdöme) -6 0 6 8 7 

 

Svaren samlades in mellan 30 mars och 19 april. 

Privata tjänstenäringar 

Antal anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Privata tjänstenäringar 

Lönsamhet och priser 

 

Privata tjänstenäringar 

Brist på personal, säsongsrensade värden 

 

 



14   Hushåll    

 

Hushåll 

RISKEN ATT BLI ARBETSLÖS BEDÖMS SOM LÅG 

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska 

ekonomin, är i det närmaste oförändrat i april och uppgår till 

99,9. Det senaste halvåret har förändringarna i makroindex varit 

jämförelsevis små och nivån ligger på det historiska genomsnit-

tet. 

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen 

ekonomi, steg något i april och uppgår till 105,8. Nivån ligger 

därmed över det historiska genomsnittet och indikerar att hus-

hållen är mer optimistiska än normalt om sin egen ekonomi. 

Samtliga ingående frågor i mikroindex ligger över sitt historiska 

genomsnitt. 

 

Utfall och nuläge: Hushållens syn på den svenska ekonomin i 

nuläget ljusnade i april. Nettotalet ligger nu på den högsta nivån 

sedan 2011 och av de ingående frågorna i makroindex är det 

endast synen på nuläget som bidrar positivt till indexet. 

Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är mycket posi-

tiv. Nettotalet steg något i april och ligger klart över det normala. 

För fjärde månaden i rad anser hushållen att det har blivit 

mindre ofördelaktigt att spara i nuläget. Nivån på nettotalet är 

den högsta sedan 2014 men ligger trots detta under det normala. 

Andelen hushåll som bedömer att risken för att bli arbetslös 

är låg ökade i april och sammanlagt har inte den egna arbetslös-

hetsrisken bedömts vara så låg sedan 2011. 

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på sin egen 

ekonomi på tolv månaders sikt var i det närmaste oförändrade i 

april, och ligger därmed på det historiska genomsnittet.  

En fortsatt stor andel av hushållen tror att de kommer att 

kunna spara något de kommande tolv månaderna. Nettotalet är 

oförändrat från föregående månad och ligger avsevärt över det 

normala. 

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar 

på tolv månaders sikt uppgår till 2,4 procent i april, en minsk-

ning med 0,1 procentenheter från föregående månad. Samtidigt 

har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan justerats upp 

på samtliga tidshorisonter. Den rörliga bostadsräntan förväntas 

uppgå till 2,25 procent på ett års sikt, 2,72 procent på två års sikt 

och 3,45 procent på fem års sikt. 

Hushållen förväntar sig en ökning av bostadspriserna med 

4,8 procent de kommande tolv månaderna, vilket är en nedjuste-

ring med 0,2 procentenheter sedan i mars. 

 

 

Svaren samlades in mellan 1 och 15 april. 
  

Hushåll 

Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100.  

 

Mikroindex 

Sammanfattar hushållens syn på sin egen 
ekonomi. Mikroindex beräknas som genom-

snittet av nettotalen (säsongsrensade och 

standardiserade) för frågorna om den egna 

ekonomin, i nuläget respektive på tolv 

månaders sikt, samt frågorna om det är 

förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om 
man planerar att öka inköpen av sådana 

varor de närmaste tolv månaderna. 

Makroindex 

Sammanfattar hushållens syn på läget i 

svensk ekonomi. Makroindex beräknas som 
genomsnittet av nettotalen (säsongsren-

sade och standardiserade) för frågorna om 

den svenska ekonomin, i nuläget respektive 

på tolv månaders sikt, samt frågan om 

arbetslöshetens utveckling de närmaste tolv 

månaderna. 

Hushåll 

Ekonomin i Sverige, säsongsrensade nettotal 
(bättre – sämre) 
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Tabell 12 Hushållsindikatorer 

Säsongsrensade värden, index medelvärde = 100 
  Medel jan 

2017 

feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Konfidensindikator 100,0 104,1 104,1 102,6 103,4 

Makroindex 100,0 98,8 99,1 99,7 99,9 

Mikroindex 100,0 106,9 108,3 104,6 105,8 

 

Tabell 13 Hushållsfrågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jan 

2017 

feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Egen ekonomi nu 8 15 15 12 15 

Egen ekonomi om 12 månader 19 19 20 20 19 

Ekonomin i Sverige nu -9 -3 -1 -3 3 

Ekonomin i Sverige om 12 

månader 

6 -9 -10 -9 -11 

Arbetslösheten 12 månader 

framåt 

8 0 -1 -7 -5 

Rätt tidpunkt att köpa 

kapitalvaror nu 

11 22 20 19 18 

Hushållets inköp av kapitalvaror 

12 månader framåt 

-5 -4 -2 -5 -4 

Fördelaktigt eller ofördelaktigt att 

spara nu 

19 7 8 10 13 

Hushållets sparande 12 månader 

framåt 

46 69 69 64 64 

Hushållets ekonomiska situation 

(sparar - skuldsätter sig) 

55 66 67 72 66 

Köp av bil inom 12 månader -54 -55 -52 -50 -48 

Köp av bostad inom 12 månader -77 -75 -77 -78 -77 

Renovering av bostaden inom 12 

månader 

-23 -17 -20 -20 -24 

Egen arbetslöshetsrisk nu -8 -17 -14 -16 -18 

 

Tabell 14 Priser och räntor 

Medelvärden i procent exklusive extremvärden 

    jan 

2017 

feb 

2017 

mar 

2017 

apr 

2017 

Uppfattad inflation nu 1,9 2,1 2,0 2,5 

Förväntad inflation om 12 mån 2,2 2,7 2,5 2,4 

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år 2,19 2,22 2,21 2,25 

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år 2,68 2,68 2,66 2,72 

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år 3,44 3,44 3,43 3,45 

Förväntningar på årlig procentuell 
förändring av bostads- priserna i 

allmänhet 

5,1 5,0 5,0 4,8 

Förväntningar på årlig procentuell 

förändring av priset på den egna 

bostaden 

4,6 4,4 4,8 4,7 

Anmärkning: För en beskrivning av hur KI fastställer vilka observationer som ska 

uteslutas, se sidan 14 i Metodbok för Konjunkturbarometern på www.konj.se 

http://www.konj.se/

